
Si³owniki elektryczne

Typ 5824 (bez funkcji bezpieczeñstwa)

Typ 5825 (z funkcj¹ bezpieczeñstwa)

Zastosowanie

Si³owniki elektryczne do zaworów regulacyjnych stosowanych
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
w technologii procesowej oraz w przemys³owych sieciach
energetycznych.

Si³owniki o ruchu posuwistym przeznaczone przede wszystkim
do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi typu 3260, 3222,
3226, 3213, 3214, V2001 firmy SAMSON oraz z wielofunk-
cyjnymi regulatorami ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu bezpo-
œredniego dzia³ania przystosowanymi do zabudowy dodatko-
wego si³ownika elektrycznego.

Cechy charakterystyczne:

• si³owniki typu 5824 nie s¹, si³owniki typu 5825 s¹
wyposa¿one w funkcjê bezpieczeñstwa

• wykonanie trójpunktowe z silnikiem synchronicznym i prze-
k³adni¹ bezobs³ugow¹ lub wykonanie z cyfrowym ustawni-
kiem pozycyjnym i silnikiem krokowym

• wy³¹czanie przez wy³¹cznik krañcowy zale¿ny od momentu
obrotowego

• si³ownik typu 5824 jest wyposa¿ony w nastawê rêczn¹ (po-
krêt³o napêdu rêcznego)

• opcjonalne wykonania dla wykonania trójpunktowego
– si³ownik o krótkim czasie przestawienia (czas przestawie-

nia krótszy o po³owê od czasu przestawienia si³ownika w
wykonaniu standardowym)

– dwa nastawiane wy³¹czniki graniczne
– nadajnik potencjometryczny

Cyfrowy ustawnik pozycyjny

• zmiana kierunku dzia³ania przez przestawienie
prze³¹cznika suwakowego

• okreœlanie aktualnego skoku na podstawie czasu przestawie-
nia si³ownika

• sygnalizacja stanu pracy i awarii za pomoc¹ diod
• mo¿liwoœæ nastawy prêdkoœci przestawiania
• ochrona przed zablokowaniem
• mo¿liwoœæ nastawy zakresu napiêcia wejœcia i wyjœcia
• funkcje konfiguracji, parametryzacji, diagnostyczne i ³¹czno-

œci online nadzorowane przez program TROVIS-VIEW
– bezpoœrednia transmisja danych za poœrednictwem kabla

(³¹cznoœæ online)
– poœrednia transmisja danych za pomoc¹ modu³u pamiêci

Wyposa¿enie dodatkowe si³ownika w wykonaniu z cyfro-
wym ustawnikiem pozycyjnym

– program TROVIS-VIEW 6661-1059 dla si³ownika
elektrycznego typu 5824/5825

– zestaw sprzêtowy sk³adaj¹cy siê z modu³u pamiêci 64, kabla
po³¹czeniowego i przejœciówki, nr katalogowy 1400-9998

– modu³ pamiêci 64, nr katalogowy 1400-9753
– kabel po³¹czeniowy, nr katalogowy 1400-7699
– przejœciówka, nr katalogowy 1400-7698
– przejœciówka portu szeregowego USB 1.1,

nr katalogowy 8812-2001
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Rys. 1 · Siłownik elektryczny typu 5824-10
(wykonanie bez cyfrowego ustawnika pozycyjnego)



Typ
Sposób za-
montowania
na zaworze

Skok
nominalny

Wykonanie opcjo-
nalne z cyfrowym

ustawnikiem
pozycyjnym

Wykonania bez funkcji bezpieczeñstwa

5824-10
po³¹czenie
dociskowe

6 (7,5) mm tak

5824-13 1) po³¹czenie
dociskowe

6 mm nie

5824-103
po³¹czenie
dociskowe

6 mm tak

5824-20
po³¹czenie
dociskowe

12 mm tak

5824-23 1) po³¹czenie
dociskowe

12 mm nie

5824-203
po³¹czenie
dociskowe

12 mm tak

5824-30
po³¹czenie

zatrzaskowe
15 mm tak

5824-33
po³¹czenie

zatrzaskowe
15 mm tak

Wykonania z funkcj¹ bezpieczeñstwa – po³o¿enie bezpie-
czeñstwa “trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz”/
"trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz"

5825-10/-15
po³¹czenie
dociskowe

6 (7,5) mm tak

5825-13 1)/ –
po³¹czenie
dociskowe

6 mm nie

5824-103
po³¹czenie
dociskowe

6 mm tak

5825-20/-25
po³¹czenie
dociskowe

12 mm tak

5825-23 1)/ –
po³¹czenie
dociskowe

12 mm nie

5825-30/-35
po³¹czenie

zatrzaskowe
15 mm tak

5825-33 1) / –
po³¹czenie

zatrzaskowe
15 mm nie

1) Wykonanie jako si³ownik o krótkim czasie przestawienia (typ
5825-x3 tylko z po³o¿eniem bezpieczeñstwa „trzpieñ si³owni-
ka wysuwany na zewn¹trz“)

Sposób dzia³ania (rys. 2)
Si³ownik w wykonaniu trójpunktowym sk³ada siê z rewersyjne-
go si³ownika synchronicznego i przek³adni bezobs³ugowej. Sil-
nik jest od³¹czany za pomoc¹ momentowego wy³¹cznika kra-
ñcowego wtedy, gdy zawór znajdzie siê w po³o¿eniu krañco-
wym lub w razie przeci¹¿enia.
W wykonaniu z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym si³ownik
krokowy mo¿e byæ zasilany napiêciem o ró¿nej czêstotliwoœci.
Moment obrotowy wa³u silnika przenoszony jest za pomoc¹
przek³adni i wa³u korbowego na trzpieñ (3) si³ownika, który
wysuwaj¹c siê dociska trzpieñ grzyba zaworu. Otwieranie za-
woru realizowane jest za pomoc¹ sprê¿yny powrotnej zamon-
towanej w zaworze (po³¹czenie dociskowe).
Si³ownik jest ³¹czony z zaworem za pomoc¹ nakrêtki ko³pako-
wej (4).
Zawory regulacyjne bez sprê¿yny powrotnej, wyposa¿one
w po³¹czenie zatrzaskowe, mo¿na po³¹czyæ z si³ownikiem
typu 5824-30 i 5825-30/-35 za pomoc¹::
– jarzma o nr. katalogowym 1400-7414: zawór typu V2001
– za pomoc¹ jarzma o nr. katalogowym 1400-7415:

zawory innych typów

Si³ownik typu 5824

Si³ownik bez funkcji bezpieczeñstwa wyposa¿ony jest w po-
krêt³o (2) napêdu rêcznego, za pomoc¹ którego zawór regula-
cyjny mo¿na ustawiæ w ¿¹danym po³o¿eniu. Kierunek ruchu i
skok mo¿na odczytaæ na skali (9).

Si³ownik typu 5825

Budowa si³owników z funkcj¹ bezpieczeñstwa jest w du¿ym
stopniu zbli¿ona do opisanego wy¿ej typu 5824, s¹ one jednak
wyposa¿one w dodatkow¹ sprê¿ynê (8) i elektromagnes, które
powoduj¹, ¿e przy zaniku napiêcia zawór regulacyjny ustawia-
ny jest w po³o¿eniu bezpieczeñstwa. Si³owniki typu 5825 do-
starczane s¹ z funkcj¹ bezpieczeñstwa o kierunku dzia³ania w
przypadku awarii zasilania “trzpieñ si³ownika wysuwany na
zewn¹trz” lub “trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz”.
Brak jest pokrêt³a napêdu rêcznego (2). Po wy³¹czeniu si³owni-
ka i zdjêciu pokrywy obudowy (1.1) mo¿liwa jest rêczna regu-
lacja po³o¿enia zaworu za pomoc¹ klucza szeœciok¹tnego.
Zwolnienie klucza powoduje natychmiastowy powrót si³ownika
do po³o¿enia wyjœciowego.

Badanie zgodnie z norm¹ DIN EN 14597

Si³owniki elektryczne typu 5825 z funkcj¹ bezpieczeñstwa
“trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz” w wykonaniu z
po³¹czeniem dociskowym posiadaj¹, w po³¹czeniu z ró¿nymi
zaworami firmy SAMSON, atest typu wydany przez TÜV
zgodnie z norm¹ DIN EN 14597. Numer rejestru na zapytanie.

Wykonania o krótkim czasie przestawienia
(wykonanie trójpunktowe)

W si³ownikach typu 5824-13/-23/-33 i 5825-13/-23/-33
zamontowany jest mocniejszy silnik w korpusie mocowanym
w tylnej czêœci si³ownika.
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1 korpus
1.1 pokrywa korpusu
1.2 przepust kablowy
2 pokrêt³o napêdu rêczne-

go, si³ownik typu 5824
3 trzpieñ si³ownika

4 nakrêtka ko³pakowa
8 sprê¿yna bezpieczeñstwa,

si³ownik typu 5825
9 skala wskaŸnika skoku

10 korpus silnika o krótkim
czasie przestawienia (jako
opcja)

Rys. 2 · Siłownik typu 5824 i 5825



Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

Wykonanie trójpunktowe

• Nadajnik potencjometryczny · Nadajnik potencjometryczny
jest sprzê¿ony z przek³adni¹ i wysy³a sygna³ proporcjonalny
do skoku o wartoœci od 0Ω do 1000Ω (zakres u¿ytkowy od
oko³o 0Ω do 900Ω)

• Wy³¹czniki krañcowe · Na ¿yczenie zamawiaj¹cego si³owniki
mog¹ byæ wyposa¿one w dwa wy³¹czniki krañcowe urucha-
miane przez bezstopniowo przestawiane krzywki tarczowe.

Nie ma mo¿liwoœci póŸniejszego monta¿u obu wy³¹czników
krañcowych.

Wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym

• Ustawniki pozycyjne zapewniaj¹ przyporz¹dkowanie
po³o¿enia grzyba zaworu i sygna³u nastawczego.
Dla uzyskania zwrotnego sygna³u po³o¿enia mo¿na pobraæ
sygna³ 0...10 V z zacisków 32 i 33.
Wykonanie z ustawnikiem pozycyjnym umo¿liwia zmianê
charakterystyki i pracê w zakresie split-range.

• Wy³¹czniki krañcowe (tylko z ustawnikami pozycyjnymi
z 24 V DC/AC)
Na ¿yczenie zamawiaj¹cego si³owniki mog¹ byæ wyposa-
¿one w dwa wy³¹czniki krañcowe uruchamiane przez bez-
stopniowo przestawiane krzywki tarczowe.
Napiêcie zasilaj¹ce, wejœcia i wyjœcia nie s¹ odseparowane
galwanicznie. Nie ma mo¿liwoœci póŸniejszego monta¿u
obu wy³¹czników krañcowych!

• Uk³ad priorytetowy · Opcjonalnie si³owniki z wy³¹cznikami
krañcowymi mog¹ byæ wyposa¿one w uk³ad priorytetowy.

Nastawy cyfrowego ustawnika pozycyjnego

Nastawy ustawnika pozycyjnego mo¿na zmieniæ za pomoc¹
programu TROVIS-VIEW do konfiguracji i parametryzacji
urz¹dzeñ.

Konfiguracja
Nastawa
fabryczna

Zakres nastawy

Wielkoœæ wejœciowa

Pocz¹tek zakresu
0 V

0 mA
od 0 V do 7,5 V
od 0 mA do 15 mA

Koniec zakresu
10 V

20 mA
od 2,5 V do 10 V
od 5 mA do 20 mA

Jednostka V V/mA

Sygna³ sygnalizacji po³o¿enia

Pocz¹tek zakresu 0,0 V od 0,0 V do 10,0 V

Koniec zakresu 10,0 V od 0,0 V do 10,0 V

Wielkoœæ zadana

Rozpoznawanie zaniku
wielkoœci wejœciowej

nie nie/tak

Wielkoœæ zadana w
przypadku zaniku wiel-
koœci wejœciowej

wewnêtrzna
wewnêtrzna/ostatnia
wartoœæ skoku

Wewnêtrzna wartoœæ
zadana

0,0 % od 0,0 % do 100,0 %

Po³o¿enie priorytetowe nie nie/tak

Po³o¿enie priorytetowe
z trzpieniem

trzpieñ
wysuniêty

trzpieñ wysuniêty/
wci¹gniêty

W po³o¿eniu krañcowym
trzpieñ wysuwany

1,0 % od 0,0 % do 49,9 %

Konfiguracja
Nastawa
fabryczna

Zakres nastawy

W po³o¿eniu krañcowym
trzpieñ wci¹gany

97,0 % od 50,0 % do 100,0 %

Funkcje

Ochrona przed blokad¹
zaworu

nie nie/tak

Skok zaworu

Skok 100,0 % od 30,0 % do 130,0 %

Zmiana skoku bezwzglêdna bezwglêdna/wzglêdna

Prêdkoœæ przestawienia standardowa ma³a/standardowa/
du¿a

Strefa martwa
(zakres prze³¹czania)

2,0 % od 0,5 % do 5,0 %

Charakterystyka liniowa

liniowa/sta³oprocento-
wa/odwrotnie sta³opro-
centowa/definiowana
przez u¿ytkownika

Monta¿

Przed zamontowaniem si³ownika na zaworze, trzpieñ si³ownika
musi byæ wci¹gniêty do wewn¹trz. W si³owniku typu 5825 z funk-
cj¹ bezpieczeñstwa “trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz”
nale¿y w tym celu najpierw zdj¹æ pokrywê i wci¹gn¹æ trzpieñ do
œrodka obracaj¹c klucz z ³bem szeœciok¹tnym 4 mm w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dopiero wtedy mo¿na
przykrêciæ nakrêtkê ko³pakow¹.

Pod³¹czenie elektryczne

Na stronie 6 niniejszej karty katalogowej przedstawiono
po³¹czenia elektryczne si³owników.

Tekst zamówienia

Si³ownik elektryczny typu 5824-.../5825-...
– Wykonanie trójpunktowe

napiêcie zasilaj¹ce:
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz (wykonanie specjalne)

24 V, 50 Hz
120 V, 60 Hz

z wy³¹cznikiem krañcowym/
bez wy³¹cznika krañcowego
z nadajnikiem potencjometrycznym/
bez nadajnika potencjometrycznego

– Wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym:
napiêcie zasilaj¹ce:

24 V DC
24 V, 50 Hz i 60 Hz

od 8 V do 264 V, 50 Hz i 60 Hz
z wy³¹cznikami krañcowymi/
bez wy³¹czników krañcowych 1)

z uk³adem priorytetowym/
bez uk³adu priorytetowego 2)

1) Tylko dla napiêcia zasilaj¹cego 24 V DC/AC
2) Tylko w wykonaniu z wy³¹cznikami krañcowymi
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Tabela 1 · Dane techniczne siłownika w wykonaniu trójpunktowym
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Wykonanie trójpunkto-
we si³ownika typu

5824 5825

-10 -13 -20 -23 -30 -33 -10 -13 -20 -23 -30 -33 -15 -25 -35

Funkcja bezpieczeñstwa nie tak

Kierunek dzia³ania – trzpieñ si³ownika wysuwany
na zewn¹trz

trzpieñ si³ownika
wci¹gany do

wewn¹trz

Skok nominalny mm 6 1) 6 12 12 15 15 6 1) 6 12 12 15 15 6 1) 12 15

Czas przestawienia dla
skoku nominalnego

s 35 1) 18 70 36 90 45 35 1) 18 70 36 90 45 35 1) 70 90

Czas przestawienia dla
funkcji bezpieczeñstwa

s – 4 4 6 6 7 7 4 6 7

Si³a
si³ownika

trzpieñ
wysuwany

N 700 500 280 500 280

trzpieñ
wci¹gany

N – 700 – 280 – 280

Si³a nastawcza sprê¿yny
bezpieczeñstwa

N – 500 280 –3) 280

Po³¹cze-
nie z za-
worem

dociskowe • • • • – • • • • – • • –

zatrzaskowe – • • – • • – •

Napiêcie zasilaj¹ce

24 V, 50 Hz • – • – • – • – • – • – • • •

230 V, 50 Hz/60 Hz 4) • • • • • • • • • • • • • • •

120 V, 60 Hz • – • – • – • – • – • – • • •

Pobór mocy VA ok. 3 ok. 6 ok. 3 ok. 6 ok. 3 ok. 6 ok. 4 ok. 8 ok. 4 ok. 8 ok. 4 ok. 8 ok. 4 ok. 4 ok. 4

Napêd rêczny tak mo¿liwy 2)

Dopuszczalna temperatura

otoczenia od 0°C do 50°C

sk³adowania od –20°C do 70°C

na trzpieniu po³¹czeniowym od 0°C do 130°C

Stopieñ ochrony IP 54 (monta¿ w pionie, zgodnie z norm¹ EN 60529)

Klasa ochrony II (zgodnie z norm¹ EN 61140)

Kategoria przepiêciowa II (zgodnie z norm¹ EN 60664)

Stopieñ zanieczyszczenia 2 (zgodnie z norm¹ EN 60664)

Zgodnoœæ elektromagnetyczna EN 61000-6-2

Ciê¿ar (oko³o) w kg 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 1,25 1,00 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

2 wy³¹czniki krañcowe ·
maks. 230 V, 3 A; brak
mo¿liwoœci póŸniejszego
zamontowania!

• • • • • • • • • • • • • • •

1 nadajnik potencjometryczny
· 0 do 1000 Ω ±15 % (dla sko-
ku nominalnego 90 % wartoœci
krañcowej); maks. 1 mA, 5 V

• – • – • • • – • – • • • • •

Materia³y

Korpus, pokrywa korpusu tworzywo sztuczne (PPO wzmocniony w³óknem szklanym)

Nakrêtka ko³pakowa mosi¹dz

1) Si³owniki o skoku 6 mm mog¹ byæ stosowane tak¿e do zaworów o skoku 7,5 mm (czas przestawienia 45 s).
2) Napêd rêczny uruchamiany za pomoc¹ klucza szeœciok¹tnego 4 mm po zdjêciu pokrywy obudowy, bez automatycznego zatrzymania po

zadzia³aniu funkcji bezpieczeñstwa.
3) Sprê¿yna pomocnicza wci¹ga trzpieñ si³ownika do wewn¹trz w po³o¿enie krañcowe; zawór jest poruszany przez sprê¿ynê zaworu.
4) Wykonanie specjalne.



Tabela 2 · Dane techniczne siłowników z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym
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Si³owniki typu
z cyfrowym ustawnikiem
pozycyjnym

typ 5824 5825

-10 -103 -20 -203 -30 -10 -103 -20 -30 -15 -25 -35

Funkcja bezpieczeñstwa nie tak

Kierunek dzia³ania –
trzpieñ si³ownika wysuwany

na zewn¹trz

trzpieñ si³ownika
wci¹gany

do wewn¹trz

Skok nominalny mm 6 1) 6 1) 12 12 15 6 1) 6 1) 12 15 6 1) 12 15

Czas przestawienia dla skoku nominal-
nego 2, 3) s

45
31
17

5
89
61
33

10
111
76
41

45
31
17

7
89
61
33

111
76
41

45
31
17

89
61
33

111
76
41

Czas przestawienia dla funkcji bezpie-
czeñstwa

s – 4 1 6 7 4 6 7

Si³a przestawienia
trzpieñ
wysuwany

N 700 200 700 200 700 500 280 500 280

Si³a nastawcza sprê¿yny
bezpieczeñstwa

N – 500 280 – 4) 280

Po³¹czenie
z zaworem

dociskowe • • • • – • • • – • • –

zatrzaskowe – • – • – •

Napiêcie zasilaj¹ce

zasilanie: 24 V DC (–10 %, + 20 %) • • – •

zasilanie: 24 V, 50 Hz i 60 Hz • • – •

od 85 V do 264 V, 50 Hz i 60 Hz • • • •

Pobór mocy

zasilanie: 24 V DC (–10 %, + 20 %) W 5 8

zasilanie: 24 V, 50 Hz i 60 Hz VA 5 8

od 85 V do 264 V, 50 Hz i 60 Hz 6) VA 8 10

Sygna³ wejœciowy od 0 V do 10 V, Ri = 20 kΩ · od 0 mA do 20 mA, Ri = 50 Ω

Sygna³ wyjœciowy od 0 V do 10 V, RB = 1 kΩ

Napêd rêczny tak mo¿liwy 5)

Dopuszczalna temperatura

otoczenia od 0°C do 50°C

sk³adowania od –20°C do 70°C

na trzpieniu po³¹czeniowym od 0°C do 130°C

Stopieñ ochrony IP 54 (monta¿ w pionie, zgodnie z norm¹ DIN EN 60529)

Klasa ochrony II (zgodnie z norm¹ EN 61140)

Kategoria przepiêciowa II (zgodnie z norm¹ EN 60664)

Stopieñ zanieczyszczenia 2 (zgodnie z norm¹ EN 60664)

Odpornoœæ na zak³ócenia EN 61000-6-2

Emisja zak³óceñ EN 61000-6-3

Ciê¿ar (oko³o) w kg 0,75 1,00

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

2 wy³¹czniki krañcowe 6) · maks. 230 V, 3 A;
brak mo¿liwoœci póŸniejszego zamontowania!

• •

Materia³y

Korpus, pokrywa korpusu tworzywo sztuczne (PPO wzmocniony w³óknem szklanym)

Nakrêtka ko³pakowa mosi¹dz
1) Si³owniki o skoku 6 mm mog¹ byæ stosowane tak¿e do zaworów o skoku 7,5 mm (czas przestawienia 45 s).
2) Mo¿liwoœæ nastawy; nastawê fabryczn¹ wyró¿niono t³ustym drukiem.
3) Przy du¿ej prêdkoœci przestawienia i napiêciu zasilaj¹cym 24 V DC napiêcie nie mo¿e spaœæ poni¿ej tej wartoœci.
4) Sprê¿yna pomocnicza wci¹ga trzpieñ si³ownika do wewn¹trz w po³o¿enie krañcowe; zawór jest poruszany przez sprê¿ynê zaworu.
5) Napêd rêczny uruchamiany za pomoc¹ klucza szeœciok¹tnego 4 mm po zdjêciu pokrywy obudowy, bez automatycznego zatrzymania

po zadzia³aniu funkcji bezpieczeñstwa.
6) Si³owniki zasilane napiêciem w zakresie od 85 V do 264 V nie mog¹ byæ wyposa¿one w wy³¹czniki krañcowe.
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regulator

3-punktowy sygna³ nastawczy

tylko si³ownik
typu 5825

Uwaga! Dla zagwarantowania prawid³owej pracy si³ownika, kon-
densatory przeciwzak³óceniowe Ce zamontowane w regulatorach
pod³¹czonych do wyjœcia nie powinny przekraczaæ wartoœci 2,5 nF.
Na ¿yczenie klienta oferujemy wykonanie specjalne si³owników
pod³¹czonych do regulatorów wyposa¿onych w wiêksze kondensato-
ry przeciwzak³óceniowe.

41 44 42 51 54 52

wy³¹cznik krañcowy

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne si³owników z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym
(tylko dla zasilania 24 V DC/AC)

wyjœcie

wejœcie
w zale¿noœci
od wykonania

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne si³owników w wykonaniu trójpunktowym

wy³¹cznik krañcowy nadajnik potencjometryczny

82 83

uk³ad priorytetowy

trzpieñ si³ownika
wci¹gany do wewn¹trz

trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz

tylko si³ownik
typu 5825

Pod³¹czenie elektryczne

Wykonanie trójpunktowe

Si³ownik z cyfrowym
ustawnikiem pozycyjnym
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Si³owniki typu 5824-10/-103/-20/-203 i 5825-10/-20/-15/-25

Si³owniki typu 5824-30, 5825-30/-33/-35

skok 15

skok 15

si³ownik
typu 5824-30
z jarzmem
1400-7414

si³ownik
bez jarzma

si³owniki typu 5824-13/-23/-33 i 5825-13/-23/-33

Wymiary w mm



Wymiana si³owników w starszych wykonaniach na si³owniki w aktualnie dostêpnych wykonaniach (wykonania trójpunktowe)

• si³ownik typu 5824 zastêpuje si³ownik typu 5821
• si³ownik typu 5825 zastêpuje si³ownik typu 5825

Tabela 3 · Zestawienie siłowników w nowych wykonaniach wymienników będących zamiennikami siłowników w star-
szych wykonaniach (zawór pozostaje bez zmian!)

si³ownik w starszym wykonaniu si³ownik w nowym wykonaniu przejœciówka

typ 5821-1 typ 5824-30 1400-7415

5821-2 5824-30 1400-7415

5821-3 5824-30 1400-7415

5821-5 5824-10 nie

5821-6 5824-10 nie

typ 5822-10 typ 5825-30 1400-7415

5822-11 5825-35 1400-7415

5822-20 5825-30 1400-7415

5822-21 5825-35 1400-7415

5822-30 5825-30 1400-7415

5822-40 5825-30 1400-7415

5822-41 5825-35 1400-7415

5822-50 5825-10 nie

5822-60 5825-10 nie

5822-70 5825-10 nie

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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